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PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
ABDI Fattah Ismail Daher, 19970507-3634
Blockstensvägen 112 a
137 65 Jordbro
Medborgare i Somalia
Offentlig försvarare:
Advokat Mats Lind
Advokatbyrån Mats Lind AB
Rundgatan 2
294 31 Sölvesborg
Åklagare
Kammaråklagare Malin Niklasson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Karlskrona
Box 98
371 21 Karlskrona
Målsägande
Jennifer Berntsson
Hjortakroksvägen 5 D Lgh 1005
294 38 Sölvesborg
Målsägandebiträde:
Advokat Angelika Lesniewicz
Cefyra Advokatbyrå HB
Box 116
294 22 Sölvesborg

1.

2.

Vårdnadshavare (part)
Ismail Farah
Hanövägen 9 D Lgh 1102
294 35 Sölvesborg
Shamis Hussein
Hanövägen 9 D Lgh 1102
294 35 Sölvesborg

Postadress
Besöksadress
Box 319
Rådhuset, Stortorget
371 25 KARLSKRONA

Telefon
Telefax
0455-33 54 00
0455-268 58
E-post: blekinge.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
- 2013-09-26
2. Hemfridsbrott, 4 kap 6 § 1 st brottsbalken
- 2013-09-26
3. Narkotikabrott, ringa brott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)
- 2013-11-26 -- 2014-04-22 (2 tillfällen)
Påföljd m.m.
Ungdomsvård
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Beslut
Skadestånd
1. Abdi Daher ska betala skadestånd till Jennifer Berntsson med 16 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 september 2013 till dess betalning
sker.
2. Åklagarens skadeståndsyrkande om att Ismail Farah och Shamis Hussein solidariskt med
Abdi Daher ska utge skadestånd ogillas.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Mats Lind tillerkänns ersättning av allmänna medel med 77 335 kr. Av beloppet avser
28 710 kr arbete, 26 320 kr tidsspillan, 6 838 kr utlägg och 15 467 kr mervärdesskatt.
2. Angelika Lesniewicz tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 50 640 kr. Av beloppet avser 31 134 kr arbete, 8 190 kr
tidsspillan, 1 188 kr utlägg och 10 128 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Stämningsansökan 2014-01-20

Sexuellt ofredande och hemfridsbrott, grovt brott 6 kap 10 § 2 st. brottsbalken och 4
kap 6 § 1 och 3 st. brottsbalken

Abdi Daher har den 26 september 2013 olovligen trängt sig in i Jennifer Berntssons
bostad på Hjortakroksvägen i Sölvesborg. Abdi Daher har därefter ofredat
Berntsson på ett sätt som kunde förväntas kränka Berntssons sexuella integritet,
genom att försöka kyssa henne på munnen samt genom att dra ner hennes kläder så
att hennes bröst blottats och därefter tagit på hennes bröst.

Abdi Daher begick gärningarna med uppsåt.

Hemfridsbrottet är att anse som grovt eftersom inträngandet i bostaden skett genom
att Abdi Daher tvingat sig in i bostaden genom att ställa sig i dörröppningen och
med ena handen hålla emot dörren så att Berntsson hindrats från att stänga den.
Abdi Daher har därefter låst dörren efter sig och befunnit sig inne i bostaden i syfte
att begå brott mot Berntsson.

Stämningsansökan 2014-02-10

Narkotikabrott, ringa brott, 1 § 1 st. 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

Abdi Daher har olovligen använt hasch eller cannabis, som är narkotika. Det var
den 3 december 2013 eller några dagar/veckor dessförinnan på Blockstensvägen i
Haninge kommun eller på annan plats i riket.

Abdi Daher begick gärningen med uppsåt.
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Upplysning
Statens kostnader för provtagning och för analysen av provet uppgår till 1 115
kronor.

Stämningsansökan 2014-06-23

Narkotikabrott, ringa brott, 1 § 1 st. 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64),

Abdi Daher har olovligen använt cannabis, som är narkotika. Det var den 22 april
2014 eller någon/några dagar dessförinnan i Haninge kommun eller på annan okänd
plats i Sverige.

Abdi Daher begick gärningen med uppsåt.

Upplysning
Statens kostnader för provtagning och för analysen av provet uppgår till 1 115
kronor.

Jennifer Berntsson har i anslutning till åtalet i stämningsansökan 2014-01-20 yrkat
förpliktande för Abdi Daher att utge skadestånd till henne med 16 000 kr jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 26 september 2013 tills betalning sker. Av
beloppet avser 7 000 kr kränkning för sexuellt ofredande, 5 000 kr ersättning för
hemfridsbrott samt 4 000 kr ersättning för sveda och värk.

Jennifer Berntsson har yrkat förpliktande för Ismail Sarah och Shamis Hussein att, i
egenskap av vårdnadshavare, solidariskt med Abdi Daher, ansvara för yrkat belopp,
dock högst en femtedel av prisbasbeloppet, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från
den 26 september 2013 tills betalning sker.
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DOMSKÄL

Stämningsansökan 2014-02-10 och stämningsansökan 2014-06-23

Abdi Daher har erkänt gärningen i åtalet 2014-02-10. Hans erkännande vinner stöd
av övrig utredning, varför åtalet är styrkt. Brottet ska rubriceras på sätt åklagaren
angett.

Abdi Daher har förnekat gärningen i stämningsansökan 2014-06-23. Han har invänt
att han måste fått i sig narkotikan genom att han umgåtts med vänner som har
använt narkotika. Åklagaren har tills stöd för åtalet åberopat ett analysbesked
utvisande att Abdi Daher hade tetrahydrocannabinolsyra i urinen. Genom
analysbeskedet finner tingsrätten åtalet styrkt. Brottet ska rubriceras på sätt
åklagaren angett.

Stämningsansökan 2014-01-20

Abdi Daher har förnekat gärningarna och har bestritt det enskilda anspråket. Inget
belopp har godtagits. Ränteyrkandet har vitsordats.

Ismail Sarah och Shamis Hussein har bestridit att solidariskt med Abdi Daher utge
skadestånd till Jennifer Berntsson.

På åklagarens begäran har målsägandeförhör ägt rum med Jennifer Berntsson. Hon
har berättat: Hon bor i en marklägenhet i Sölvesborg tillsammans med sin son Colin
som är fyra och ett halvt år. Den kvällen skulle hon natta Colin vid åtta tiden på
kvällen. Det ringde på dörren. Hon trodde det var grannen som ringde på för att de
skulle fika tillsammans. Hon brukar fika med grannen på kvällarna när Colin har
somnat. Hon hade inget titthål i dörren. Hon öppnade och utanför stod en kille som
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hon aldrig hade sett förut. Killen var vänlig och frågade efter en man vid namn Sven
Eriksson eller något liknande namn. Hon svarade att hon inte kände till någon med
det namnet. Killens temperament ändrade sig. Han blev arg och beslutsam och
påstod att Sven Eriksson visst bodde i hennes lägenhet och han ville komma in och
leta efter honom. Hon nekade honom detta. Hon bad killen att gå därifrån men han
gick inte. Hon kunde inte stänga dörren eftersom killen höll sin hand i
dörröppningen så att dörren inte kunde stängas. Colin stod bredvid henne i hallen
och hon bad honom hämta telefonen i köket. Hon riktade då blicken mot Colin och
släppte för ett ögonblick fokus på mannen utanför dörren. Killen tryckte då upp
dörren och puttade in henne i lägenheten och tryckte upp henne i ett hörn i hallen.
Han drog igen dörren och låste. Hon var fast i hörnet och killen tryckte sig mot
henne så att hon inte kunde komma loss. Han försökte kyssa henne på munnen. Hon
vände på huvudet så att kyssen träffade på högra kinden. Hon hade myskläder på
sig och en löst sittande topp. Under toppen hade hon en BH utan axelband. Killen
drog ner hennes topp och BH så att ena bröstet blottades. Han klämde henne på
bröstet. Han höll samtidigt den andra handen över hennes mun. Han stack sedan ner
en hand innanför byxorna och stack in ett finger i hennes underliv. Killen sa ”detta
kommer att gå fort”. Hon kände sig helt försvarlöst och blev äcklad. Colin stod
bredvid i hallen och såg på. Han skrek ”mamma”. Hon var också upptagen med
tankar om att Colin skulle behöva se detta. Då backade plötsligt killen, nästan som
att han vakande upp och blev medveten om att det fanns någon annan där. Hon
skrek och fick upp låset på ytterdörren och puttade ut honom ur lägenheten. Hon
märkte inte om killen var påverkad men efteråt tänkte hon på att han hade flackat
konstigt med blicken. Hon och Colin låste in sig på toaletten och ringde till polisen.
Hon lämnade signalement på killen. Killen bankade på hennes dörr och fönster
under 10-15 minuter, fram till dess att polisen kom. Polisen berättade att de hade
gripit en man utan för hennes bostad som stämde med signalementet. Hon
identifierade inte killen efteråt, men hon känner igen honom idag. Efteråt ringde
hon till bästa vännen Ivana och berättade vad som hade hänt. Händelsen har
påverkat henne mycket. Hon har satt titthål i dörren och extralås. Hon ha låtit sätta
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upp extra belysning på bostadens uteplats. Hon vågade inte gå ut på uteplatsen
under de första månaderan efter händelsen. Hon gick inte ut ensam på kvällarna.
Han har haft svårt att sova och haft panikattacker. Det mest akuta pågick under
drygt två månader. Även Colin har påverkats av detta. Hon och Colin tog kontakt
med BUP för att han skulle få bearbeta vad som hade hänt. Han pratade om boven
som en ond och farlig person. Han kunde inte sova utan att ljuset var tänt.

Abdi Daher har berättat: Han minns den dagen då han blev gripen av polis. Han
känner inte Jennifer Berntsson. Den dagen skulle han besöka mamman till hand f.d.
flickvän som bor granne med Jennifer Berntsson. Han knackade på en dörr i
fastigheten där mamman bodde. Han trodde att hon bodde där. En äldre kvinna
öppnade. Det var inte Jennifer. Kvinnan hoppade bakåt som om hon hade något
emot honom. Han tror att hon var rasistisk mot honom eller så var hon rädd. Han
tror dock inte att hon var rädd. Kvinnan sa ”please, please”. Han förstod inte vad
hon menade med detta. Han tog kvinnan på axeln och bad om ursäkt. Om han hade
tagit på henne på annat sätta borde grannarna ha hört det. Han tror inte att någon
annan fanns i bostaden. Polisen stoppade honom en bit utanför fastigheten. Han
minns inte var. Han sattes sedan i en bil och polisen berättade inte varför de gjorde
så. Han berättade inte för polisen att han hade knackat på hos någon.

På åklagarens begäranhar vittnesförhör ägt rum med Ivana Berac. Hon har berättat:
Hon och Jennifer Berntsson är nära vänner. Jennifer ringde henne och det lätt som
om Jennifer var i chocktillstånd. Jennifer bad henne ringa till en gemensam bekant
till dem. Jennifer berättade att någon hade brutit sig in hos henne, tryckt upp henne
mot en väg och försökt kyssa henne. Jennifer berättade också att Colin hade stått
bredvid. Hon minns inte om Jennifer då också berättade att mannen hade tagit på
hennes bröst och underliv eller om Jennifer har berättat detta senare i samtal de haft
om händelsen. Efter händelsen har Jennifer ändrat sitt beteende. Jennifer var rädd
för att vara hemma själv. Även Jennifers son var rädd att någon skulle göra hans
mamma illa igen.
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På åklagarens begäran har vittnesförhör ägt rum med polismannen Daniel Karlsson.
Han har berättat: Han och en kollega kallades till Hjortakroksvägen. De fick besked
om att en okänd man hade trängt sig in i en lägenhet. De fick också ett signalement
på mannen. Precis i anslutning till den aktuella fastigheten kom en kille gående i
riktning från fastigheten. Killen stämde in på signalementet. Killen berättade att han
hade varit i en bostad där han inte var önskvärd och att han hade rört vid en kvinna
som bor där. Han berättade att handlingarna inte var önskvärda från kvinnans sida.
Killen lämnade inga detaljer. De grep killen och placerade honom i polisbilen. Då
tystande killen och ville inte längre svara på frågor.

Tingsrättens bedömning

Abdi Dahers berättelse om händelsen framstår som motsägelsefull i och i viss mån
tillrättalagd. De uppgifter som Jennifer Berntsson har lämnat framstår som
trovärdiga och självupplevda. Uppgifterna vinner också stöd av vad Daniel
Karlsson och Ivana Berac har berättat. Tingsrätten lägger hennes uppgifter till stöd
för bedömningen och finner åtalet för sexuellt ofredande och hemfridsbrott styrkt.
Tingsrätten anser att hemfridsbrottet är att anse som grovt eftersom inträngandet i
bostaden skett genom att Abdi Daher tvingat sig in i bostaden genom att ställa sig i
dörröppningen och med ena handen hålla emot dörren så att Berntsson hindrats från
att stänga den, för att låst dörren efter sig och befunnit sig inne i bostaden i syfte att
begå brott mot Berntsson.

Skadestånd

Brotten, som har karaktären av överfall, har skett i Jennifer Berntssons bostad i
närvaro av hennes son. Tingsrätten anser därför att de har varit av särskilt
kränkande slag. Tingsrätten bestämmer ersättningen för kränkning till sammanlagt
12 000 kr. Med hänsyn till det psykiska lidande som Jennifer Berntsson utsatts för

9
BLEKINGE TINGSRÄTT
Blekinge tr
Domare 1.

DOM

B 2313-13

finner tingsrätten att yrkat belopp om 4 000 kr för sveda och värk är skäligt och ska
utdömas.

Av utredningen om Abdi Dahers personliga förhållanden har framkommit att han
kom till Sverige med fadern och ett syskon när han var elva år och att hans moder
kom hit i maj 2013. Vidare framgått att han har haft psykiska problem sedan
september 2013. Det framstår som att Abdi Daher och hans vårdnadshavare inte har
fått den hjälp och det stöd av sjukvården och av andra myndigheter som de har haft
behov av vid tidpunkten för gärningen. Mot den bakgrunden anser tingsrätten att det
är uppenbart oskäligt att förplikta Abdi Dahers vårdnadshavare att solidariskt med
honom ansvara för skadeståndet. Yrkandet härom lämnas utan bifall.

Påföljd

Abdi Daher förekommer under två avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast
den 12 november 2013 för grov stöld och narkotikabrott till ungdomstjänst 60
timmar. Det andra avsnittet avser en åtalsunderlåtelse.

I yttrande förslår socialtjänsten i Sölvesborgs kommun att Abdi Daher ådöms
ungdomsvård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
enligt en vårdplan, se bilaga 1. Tingsrätten delar denna uppfattning och bestämmer
påföljden till ungdomsvård enligt den föreslagna planen.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400)
Överklagande senast den 25 juli 2014 ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

På tingsrättens vägnar

Laila Kirppu

Bilaga 1

Bilaga 2

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

www.domstol.se

Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
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